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Geachte heer met personeelsnummer  
 
Op vrijdag 27 januari 2017 heeft de heer , 
arbeidsinspecteur, een onderzoek gestart naar een arbeidsongeval dat op een 
schietbaan van de Koninklijke Marechaussee gevestigd op het adres 
Watertorenweg 9 te 3847LZ Harderwijk heeft plaatsgevonden op 27 januari 2017 
omstreeks 11:30 uur. 
 
Het meldingsplichtige arbeidsongeval werd op 27 januari 2017 bij de Inspectie 
SZW gemeld door de werkgever Koninklijke Marechaussee. 
 
Uit onderzoek is gebleken dat u ten tijde van het arbeidsongeval werkzaamheden 
verrichtte bestaande uit het uitvoeren van schietoefeningen. U bent een 
werknemer van het Ministerie van Defensie onderdeel Koninklijke Marechaussee 
en werkzaam bij de brigade die betrokken wordt bij speciale 
beveiligingsopdrachten. U bent actief persoonbeveiliger. Gezien uw functie was 
geheimhouding van uw identiteit vereist bent u volledig anoniem onder uw 
personeelsnummer  in onze systemen opgenomen. 
  
De arbeidsinspecteur heeft geen oorzakelijk verband kunnen vaststellen tussen 
een overtreding van de Arbeidsomstandighedenwet en de oorzaak van het, 
ingevolge artikel 9, 1e lid van diezelfde wet, meldingsplichtige arbeidsongeval, 
zoals bedoeld in artikel 1, derde lid, onder i, Arbeidsomstandighedenwet.  
De Arbeidsomstandighedenwetgeving is grotendeels tijdens, direct voor en direct 
na oefeningen niet van toepassing voor defensiepersoneel.  
 
Wel wordt de oorzaak en toedracht van dit ongeval middels bevindingen in deze 
brief weergegeven, dit om een soortgelijk ongeval in de toekomst te voorkomen. 
Op basis van het onderzoek heeft het ongeval als volgt plaatsgevonden: 
‘U bevond zich op vrijdag 27 januari 2017 op de schietbaan van de Koninklijke 
Marechaussee gevestigd op de locatie Watertorenweg 9 te 3847LZ Harderwijk. 
Gezien uw functie voert u regelmatig schietoefeningen uit en bent u zeer ervaren. 
U bevond zich op de schietbaan en voerde een opgedragen schietoefening uit. 
Gesimuleerd werd dat er op u werd geschoten en u dekking moest zoeken. 
Vervolgens moest u zich verplaatsen en afvuren op het doel, te weten een 
persoon van karton op ongeveer 7á 8 meter afstand. Nadat u zich had verplaatst, 
trok u uw handvuurwapen van het merk en type Glock 17 uit het holster en 
vuurde u op de persoon van karton. Nadat u drie schoten had gelost, hield u het 
handvuurwapen met uw rechterhand vast tegen uw borst aan op een wijze dat de 
loop naar beneden werd gericht. Op dat moment scande u procedureel of de 
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situatie veilig was en wilde u vervolgens het handvuurwapen terug in het holster 
plaatsen. Het holster droeg u onder een jas, merk snugpack, die door het 
Ministerie van Defensie aan u was verstrekt. Deze jas was geschikt voor koude 
dagen. De onderzijde van deze jas is aan beide zijkanten voorzien van een 
elastiekkoord met daaraan bevestigd zwarte aantrekknopjes. Met behulp van dit 
elastiekkoord in combinatie met de zwarte aantrekknopjes kan de onderzijde van 
de jas strakker worden aangetrokken. Hiervan zijn op pagina 3 van deze brief een 
aantal foto’s bijgevoegd. Om het handwapen niet zichtbaar te dragen, werd de 
onderzijde van de jas over het holster en het vuurwapen gedragen. Het is tijdens 
het beveiligingswerk van u juist de bedoeling dat het wapen niet zichtbaar wordt 
gedragen en moet de indruk worden gewekt dat u een burger bent. Op het 
moment dat u uw handvuurwapen terug plaatste in het holster, hoorde u een 
knal. U dacht op dat moment "Ben ik dat nou!" en keek rechts naar beneden naar 
uw holster. U zag vervolgens dat uw rechter wijsvinger bovenop de plastic zijkant 
van het holster lag. Vervolgens haalde u het wapen met uw rechterhand iets 
omhoog en zag u dat het zwarte aantrekknopje aan de rechter onderzijde van de 
jas in de trekkerbeugel zat. Het zwarte aantrekknopje aan het elastiekkoord van 
de jas zat klem in het holster tussen de trekker en de trekkerbeugel en vond 
tijdens het terug plaatsen van het handvuurwapen in het holster een neerwaartse 
beweging plaats met een druk van meer dan 2,5 kilogram. Dat was de oorzaak 
dat het handvuurwapen werd afgevuurd in uw holster.  
 
Een soortgelijk ongeval heeft Inspectie SZW recent onderzocht bij de Nationale 
politie. Ook in deze casus werd een handvuurwapen tijdens een schietoefening 
afgevuurd in het holster van de betreffende rechercheur, ook dit tijdens het 
terugplaatsen van het handvuurwapen in het holster. Ook hier was een onderdeel 
aan de onderzijde van een jas klem geraakt tussen de trekker en de trekkerbeugel 
van het handvuurwapen.  
 
Op basis van beide onderzoeken adviseert Inspectie SZW de persoonlijke 
uitrusting van het Ministerie van Defensie, voor wat betreft de verstrekte jassen, 
nader te onderzoeken. Indien nader onderzoek dit uitwijst, wordt geadviseerd om 
aanpassingen van jassen door te voeren en/of de uitrusting te vervangen. Dit om 
soortgelijke ongevallen in de toekomst te voorkomen. 
 
De Inspectie SZW heeft uw werkgever geïnformeerd over het bovenstaande. 
 
Indien u schriftelijk wilt reageren, wordt u verzocht het kenmerk en de datum van 
deze brief te vermelden. U kunt ook bellen met bovengenoemde contactpersoon. 
 
Wij wensen u alle sterkte toe met de genezing / herstel van het opgelopen letsel. 
 
Hoogachtend, 
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
namens deze, 
de teamleider Arbo, 
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Foto 1 Snugpack 
 
 

 
Foto 2 Elastiek met zwart aantrekknopje aan zijkant  
 van de jas in de direct nabijheid van het holster 
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